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AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Gabinete do Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas
e do Ordenamento do Território
Despacho n.º 104/2020
Sumário: Designa a mestre Ana Isabel Silveira Leitão Cerdeira, técnica superior da Metropolitano
de Lisboa, E. P. E., para exercer as funções de técnica especialista no Gabinete.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e
no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo como técnica especialista no
meu Gabinete, para exercer funções da área da sua especialidade, a mestre Ana Isabel Silveira
Leitão Cerdeira, técnica superior da Metropolitano de Lisboa, E. P. E., com efeitos a partir de 26 de
outubro de 2019.
2 — A designada opta pelo estatuto remuneratório correspondente ao posto de trabalho de
origem, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
3 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pelo serviço de origem,
nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
4 — Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do mesmo decreto-lei, a designada fica autorizada a
realizar conferências, palestras e ações de formação na área do ambiente.
5 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
6 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
20 de dezembro de 2019. — O Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Marçal Lopes Catarino.
ANEXO
Nota curricular

Currículo académico e formação essencial:
Mestre em Engenharia do Ambiente, perfil Ordenamento do Território e Impactes Ambientais,
pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (2011).
Licenciada em Engenharia do Ambiente (ramo Ambiente), pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (entre 1991 e 1996).
Currículo profissional:
Desde 1 de agosto de 2017 a 25 de outubro de 2019 exerceu funções de Técnica Especialista do Gabinete da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da
Natureza.
Desde outubro de 2000 até julho de 2017, técnica superior na empresa Metropolitano de
Lisboa, E. P. E., onde colaborou no acompanhamento de Estudos e Avaliações de Impacte Ambiental, acompanhamento ambiental das empreitadas de construção, monitorização ambiental,
estudos específicos em matéria de ruído e vibrações, elaboração de relatórios de sustentabilidade,
implementação do sistema de gestão de qualidade e ambiente, formação interna em ambiente,
entre outras responsabilidades.
De setembro de 1996 a setembro de 2000, quadro da empresa Ferconsult, S. A., tendo sido
nomeada como responsável técnico da especialidade ambiente, em novembro de 1998.

PARTE C

Diário da República, 2.ª série
N.º 3

6 de janeiro de 2020

Pág. 128

Outras atividades:
Desde 2007, formadora na área de acompanhamento ambiental de obras em meio urbano e
temas conexos, designadamente gestão de resíduos de construção e demolição.
Membro da Direção (2005/2006), Vice-Presidente (2007/2008, 2011/2012 e 2013/2014) e
Presidente da Assembleia Geral (2015/2016 e 2017/2018) da Associação Portuguesa de Avaliação
de Impactes.
Coordenadora do Projeto REDE — Rede de Língua Portuguesa de Avaliação de Impactos
(2013/2015).
312886804

www.dre.pt

